ประวัติศาสตร์จงั หวัดปราจีนบุรี
ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดปราจีนบุรเี ป็ นหัวเมืองชายแดน ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย บริเวณ
ั ่ น้ํ าปราจีนบุรยี าวเหยียดจากทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตก ลักษณะเป็ นทีร่ าบ
ตัวเมืองตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ลุ่มแม่น้ํ าปราจีนบุรไี หลผ่านสองฟากฝงั ่
จังหวัดปราจีนบุรมี อี าณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย ทางด้านอําเภออรัญประเทศและอําเภอตาพระยา ดังนัน้ จังหวัดปราจีนบุรจี งึ เปรียบเสมือน
เมืองกันชนระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย นับได้ว่าเป็ นจังหวัดทีเ่ ก่าแก่จงั หวัด
หนึ่ง มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรนี ้เี ดิมเรียกกันหลายชื่อ คือ ปราจีนบุร ี ปราจิณบุร ี ปาจิณบุร ี ตามหนังสือ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําว่า “ปราจีน” แปลว่า “ตะวันออก” ซึง่ หมายความว่าเมืองทางทิศ
ตะวันออกของประเทศไทย จากหลักฐานดัง้ เดิมตามพระราชพงศาวดารไทยปรากฏเรียกชื่อนี้มาตัง้ แต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของไทย แต่มกั เรียกกันว่า “เมืองปราจิณ” แต่จากหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จกั รี เรียก “เมืองประจิม”
บางทีก่ เ็ รียกว่า “เมืองปจั จิม” ซึง่ คําว่า “ปจั จิม” แปลว่า เมืองทางทิศตะวันตก ซึง่ คงหมายความถึงอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยนันเอง
่
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็ นราชธานี ยังคงเรียกกันว่า “เมืองปราจิณ” เมือ่ ประเทศไทยมี
การปกครองส่วนภูมภิ าคแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองปราจีนเป็ นทีต่ งั ้ ของมณฑลปราจีณครัน้ ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ แห่งจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ น
คําว่า “เมือง” เป็ น “จังหวัด” ทัวประเทศ
่
ดังนัน้ ทําเนียบรายชื่อของจังหวัดทัวประเทศ
่
จึงมีคาํ ว่า “จังหวัด
ปราจีนบุร”ี อยูใ่ นทําเนียบของกระทรวงมหาดไทย
สําหรับทีต่ งั ้ ของเมืองปราจีนบุรนี นั ้ ในประวัตศิ าสตร์ไม่ได้กล่าวถึงว่าตัง้ อยูท่ ใ่ี ด แต่พอจะ
อนุ มานตามเหตุผลทีพ่ อจะเชื่อถือได้คอื ในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อกับสมัยธนบุร ี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในขณะนัน้ รับราชการเป็ นพระยาวชิรปราการ ได้ชกั ชวนสมัครพรรคพวกทัง้ ชาวจีนและชาว
ไทยแหวกวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้ ได้เดินทางหลบหนีพม่ามาจนถึงบ้านพรานนก เมือง
นครนายก จึงให้บรรดาทหารทีห่ ลบหนีมาด้วยทัง้ ไทยและจีนออกหาเสบียงอาหาร ฝา่ ยทหารของพม่าที่
รักษาเมืองปราจิณ
อยูท่ บ่ี างคางได้ทราบข่าวการหลบหนีของพระยาวชิรปราการ
จึงยกกําลังมา
ปราบปรามเกิดปะทะกัน ปรากฏว่าฝา่ ยไทยได้รบั ชัยชนะ ซึง่ ข้อความในตอนนี้บ่งไว้ชดั เจนว่า "บางคาง
แขวงเมืองปราจิณ" ซึง่ ในคําภาษาจีนภาษาแต้จวิ ๋ ออกเสียงเรียกเมืองปราจิณ ว่า "มังคั
่ ง้ " ซึง่ หมายถึง
"บางคาง" นันเอง
่
ดังนัน้ คาดว่าเมืองปราจีนบุรเี ดิมนัน้ คงตัง้ อยูท่ บ่ี ริเวณบ้านบางคางอย่างแน่ นอน เพราะ
นอกจากสถานทีน่ ้ีแล้ว ก็ไม่ปรากฏซากเมืองในทีอ่ ่นื ใด (สําหรับซากเมืองโบราณทีโ่ คกวัด ตําบลโคกปีบ
จังหวัดปราจีนบุร ี นัน้ เป็ นซากเมืองโบราณทีส่ นั นิษฐานว่ามีในสมัยขอม คือ เมืองอวัธยปุระ หรือ เมือง
มโหสถ ซึง่ ต่อมาได้เสื่อมโทรมลงซึง่ จะกล่าวถึงในตอนต่อไป และคงจะย้ายมาอยูใ่ นบริเวณบ้านบางคาง
นี้) และจากการสํารวจก็พบซากและร่องรอยให้เห็นว่า ปราจีนบุร ี นัน้ เดิมตัง้ อยูท่ บ่ี างคาง เพราะบริเวณ
ใกล้ๆ วัดบางคาง (ปจั จุบนั ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี ยังแลเห็น

๒
ปรากฏเป็ นโคกเป็ นเนินอยู่บา้ ง ต่อมาได้มผี ขู้ ดุ พบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
(ขณะนี้อยูท่ พ่ี ระครูศลี วิสุทธาจารย์ วัดสง่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี แม้ในปจั จุบนั
ซากและร่องรอยต่างๆ จะถูกทําลายไปบ้าง แต่กย็ งั มีเค้าเป็ นชัยภูมทิ ต่ี งั ้ เมืองพอจะสังเกตเห็นได้บา้ ง
และหลังต่อจากนัน้ ก็คงจะย้ายตัวเมืองมาตัง้ อยูบ่ ริเวณกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุร ี
ในปจั จุบนั ซึง่ ห่างจากแม่น้ําปราจีนบุร ี ประมาณ ๒๐๐ เมตร และบริเวณนี้กย็ งั คงมีซากกําแพงเมือง
บางส่วนหลงเหลืออยู่ ส่วนอื่นๆ ไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว
จากข้อสันนิษฐานเกีย่ วกับสถานทีต่ งั ้ เมืองปราจีนบุร ี ทัง้ บริเวณบ้านบางคาง และกองกํากับ
ตํารวจภูธร จังหวัดปราจีนบุรนี ้ี อีกเหตุผลหนึ่งทีน่ ่ าเป็ นไปได้คอื บริเวณทัง้ สองแห่งนี้ตงั ้ อยูไ่ ม่ห่างจาก
แหล่งนํ้าทัง้ นี้เพราะในการตัง้ บ้านเรือน การสร้างเมืองของไทยแต่โบราณแล้วจะนิยมยึดถือในแนวทาง
เดียวกัน คือ ให้อยูใ่ กล้บริเวณแหล่งนํ้า เพื่อประกอบอาชีพในการเพาะปลูก ทํานาและการคมนาคม

สมัยก่อนกรุงสุโขทัย
จากการศึกษาและค้นคว้าของนักประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ได้พบว่า จังหวัดปราจีนบุรเี คย
เป็ นหัวเมืองเก่าแก่มาตัง้ แต่โบราณตัง้ แต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูม ิ อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรฟูนนั
อาณาจักรอีศานปุระ อาณาจักรลพบุร ี ซึง่ แต่เดิมเคยมีช่อื ตามหลักศิลาจารึกว่า "เมืองอวัธยปุระ" "เมือง
พระรถ" หรือ "เมืองมโหสถ" ทัง้ นี้ จากหลักฐานรายงานของชุมนุ มวัฒนธรรมโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้บนั ทึกไว้ดงั ต่อไปนี้ "…..เมืองอวัธยปุระ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
(ปจั จุบนั อยูใ่ นอําเภอโคกปี บ จังหวัดปราจีนบุร)ี …..นอกจากเมืองโบราณและโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ขนาดใหญ่และสวยงาม อันแสดงให้เห็นถึงระดับความเจริญแล้ว ตําแหน่ งทางภูมศิ าสตร์ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
เมือง ยังแสดงให้เห็นชัดมีความสําคัญเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคม…..ในทางภูมศิ าสตร์
เมืองนี้ตงั ้ อยูร่ ะหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๓๐ ◌ํ ๕๓' ๓๐'' เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑ � ๒๕ ' ตะวันออก ตัวเมือง
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าค่อนข้างรี ….ภายในเมืองมีโคกเนินทีเ่ ป็นศาสนสถาน ทัง้ ทีส่ ร้างด้วยศิลาแลงและ
อิฐหลายแห่ง ซึง่ ล้วนมีขนาดใหญ่ ….บริเวณเหล่านี้มเี ศษกระเบือ้ งเกลื่อนกลาด เศษกระเบือ้ งทีพ่ บมี
หลายสมัย นับตัง้ แต่สมัยทวาราวดี ลพบุร ี จนถึงสุโขทัยและอยุธยา…ทีเ่ มืองอวัธยปุระนี้ การชลประทาน
เพื่อกักนํ้าไว้ใช้เจริญมาก …..บริเวณเมืองอวัธยปุระได้พบหลักศิลาจารึกทีเ่ นินสระบัว ตําบลโคกปีบ
อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุร ี มีขอ้ ความว่า …..มหาศักราช ๖๘๓ ปีฉลูนกั ษัตร แรม ๑ คํ่า เดือน ๗
วันพุธ (ตรงกับ พ.ศ. ๑๓๐๔)"
จากหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับซากโบราณ ศาสนสถาน ตลอดจนทีต่ งั ้ ตามตําแหน่ งภูมศิ าสตร์
ทําให้เป็ นแนวทางสันนิษฐานได้ว่า เมืองอวัธยปุระ "เมืองพระรถ" เมืองมโหสถ หรือเมืองปราจีนบุรใี น
ปจั จุบนั ได้เกิดขึน้ ในอาณาจักรสุวรรณภูม ิ เมือ่ พระพุทธศาสนาล่วงมาได้ ๓๐๐ ปี ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ ๓ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริยแ์ ห่งอินเดีย ได้จดั ส่งพระเถระ ๒ รูป คือ พระโสณะ และพระอุตระ เข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาในอาณาจักรสุวรรณภูม ิ ลัทธิหนิ ยาน ซึง่ เป็ นลัทธิหนึ่งในพุทธศาสนา
จึงอุบตั ขิ น้ึ ในดินแดนสุวรรณภูม ิ และเจริญรุง่ เรืองสืบมาซึง่ จะเห็นได้จากโบราณวัตถุต่างๆ เป็ นต้นว่า
รูปธรรมจักรและกวาง สถูปศิลา พระพุทธรูปปางต่างๆ อันหมายถึง อุเทสิกะเจดีย์ ต้นศรีมหาโพธิ ์ ซึง่ ได้
พันธุม์ าจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย อันหมายถึง บริโภคเจดีย์ ซึง่ ประดิษฐานอยูใ่ นเมืองนี้

๓
ตลอดมา ต่อมาเมืองอวัธยปุระได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันระยะหนึ่ง จนกระทังจวบ
่
ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ อาณาจักรทวาราวดีได้มอี ํานาจในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาโดยสืบเชือ้ สายมา
จากอาณาจักรสุวรรณภูม ิ และได้แผ่อํานาจมาถึงเมืองอวัธยปุระ จนกระทังในพุ
่ ทธศตวรรษที่ ๑๖
อาณาจักรทวาราวดีถงึ จุดเสื่อม และล่มจมลง เมืองอวัธยปุระจึงต้องตกไปอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อาณาจักร
อีศานปุระ (อาณาจักรเจนละ) และจากหลักฐานการค้นพบศิลาจารึกทีบ่ ริเวณเนินสระบัว ตําบลโคกปีบ
อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุร ี ซึง่ จารึกเป็ นตัวอักษรขอมโบราณ จึงเป็ นหลักฐานยืนยันว่าเมืองอวัธยปุระ น่าจะมีชนชาติขอมอาศัยอยูด่ ว้ ย และนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เมืองอวัธยปุระในสมัยนี้ม ี
สภาพเป็ นหัวเมืองใหญ่มคี วามมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จและการปกครอง ทัง้ ได้ถ่ายทอดคติความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานและศาสนาพราหมณ์ นิกายต่างๆ เริม่ แพร่หลาย ดังนัน้ พระพุทธรูปในลัทธิมหายาน
และรูปศิวลึงค์ เทวสถาน อันเป็ นเครือ่ งหมายแทนรูปเคารพตามคติความเชื่อในสมัยนัน้ จึงปรากฏ
ร่องรอยทิง้ ซากปรักหักพังให้เห็นดังในปจั จุบนั
นักประวัตศิ าสตร์โบราณคดี
กําหนดเรียกศิลป
โบราณวัตถุทข่ี ดุ พบในจังหวัดปราจีนบุร ี และแถบตะวันออกของประเทศไทยว่า "กลุ่มของโบราณดงศรี
มหาโพธิ" ศิลปโบราณวัตถุดงั กล่าวนี้เป็ นเครือ่ งหมายสัญลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าศาสดาแห่ง
พระพุทธศาสนา
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ อาณาจักรลพบุรเี ริม่ มีอํานาจขึน้ ในดินแดนสุวรรณภูม ิ
ต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรขอม ได้แผ่ขยายอาณาเขตไปทัวคาบสมุ
่
ทรอิน
โด-จีนตลอดแหลมสุวรรณภูม ิ เมืองอวัธยปุระ หรือ เมืองศรีมโหสถ จึงตกอยู่ภายใต้อํานาจด้วย เข้าใจว่า
ยังคงความสําคัญอยูแ่ ต่ไม่อาจทราบสถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจได้แน่ ชดั

สมัยสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัยไม่พบหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์กล่าวถึงเมืองอวัธยปุระ (ศรีมโหสถ) หรือ
เมืองปราจีนบุร ี เข้าใจว่ามิได้มคี วามสัมพันธ์ทางการเมืองกับสุโขทัย หรือยังอยูใ่ นอํานาจขอม แต่กไ็ ด้พบ
เครือ่ งสังคโลกในบริเวณชุมชนโบราณ

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของ
ไทยในปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ ทรงนํ าแบบแผนการปกครองและวิธกี ารทหารมาจากกรุงสุโขทัย ทรง
กําหนดให้มเี มืองป้อมปราการด่านชัน้ ในขึน้ สําหรับป้องกันราชธานีทงั ้ ๔ ทิศ และกําหนดให้เมือง
ปราจิณเป็ นหัวเมืองชัน้ ในด้านตะวันออก ขึน้ อยูใ่ นอํานาจของเจ้าพระยาจักรี ตําแหน่งสมุหนายก เมือง
ปราจิณ จัดเป็ นหัวเมืองชัน้ โท เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ ์เป็ นชัน้ พระยา
ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงได้ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง
การปกครองกรุงศรีอยุธยาใหม่ คือ ทรงจัดแบ่งออกเป็ นหัวเมืองชัน้ นอก และหัวเมืองชัน้ ใน และแบ่งหัว
เมืองออกเป็ นชัน้ ๆ คือ ชัน้ เอก ชัน้ โท ชัน้ ตรี และชัน้ จัตวา เมืองปราจิณ ถูกกําหนดให้เป็ นเมืองจัตวา
(ชัน้ ๔) ใช้ขนุ นางทีม่ บี รรดาศักดิ ์ พระ หรือ พระยา ปกครอง

๔
ล่วงมาถึงสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงสร้างเมืองใหม่ขน้ึ หลายเมืองด้วยกัน เมือง
ปราจิณถูกตัดแบ่งแยกอาณาเขตจากเดิมจัดตัง้ เป็ นเมืองใหม่เพิม่ ขึน้ คือ ท้องทีเ่ ขตเมืองปราจิณทางด้าน
ใต้ กับท้องทีเ่ มืองชลบุรดี า้ นเหนือ ตัง้ เป็ นเมืองใหม่ คือ เมืองฉะเชิงเทรา* ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิน้ี พระเจ้าแปรกษัตริยพ์ ม่าได้ยกกองทัพมารุกรานไทย เกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่าหลาย
ครัง้ ฝา่ ยพระยาละแวกถือโอกาสทีไ่ ทยมีศกึ สงครามจึงยกกองทัพมากวาดต้อนครอบครัวชาวเมืองปราจิณ และหัวเมืองด้านตะวันออกไปเป็ นจํานวนมาก หลังจากสงครามพม่าสงบลงแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จึงโปรดให้พระยาพะเยาเป็ นแม่ทพั ยกทัพไปตีเมืองละแวก พระยาละแวกเห็นว่าจะสูไ้ ม่ได้จงึ
ขอยอมรับผิด ยอมอ่อนน้อมขอเป็ นเมืองออกถวายเครือ่ งบรรณาการ และนําครอบครัวชาวไทยทีก่ วาด
ต้อนไปจากเมืองปราจิณกลับคืน
ในสมัยของพระมหาธรรมราชา กรุงศรีอยุธยาตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า บ้านเมืองบอบชํ้า
จากพิษสงคราม เขมรฉวยโอกาสส่งกองทัพมารุกรานหัวเมืองต่างๆ ของไทยหลายครัง้ เมือ่ พม่ายก
กองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๑๒๘ พระยาละแวกได้ยกกองทัพมาช่วยโดยเดินทางมาทางด่าน
เมือง ปราจิณ ครัง้ นี้กองทัพพม่าแตกพ่ายไป ต่อมาพระยาละแวกเริม่ เอาใจออกห่าง จนกระทังปี
่ พ.ศ.
๒๑๓๐ พระเจ้าหงสาวดี นันทบุเรง ทรงยกกองทัพใหญ่เข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาอีก ฝ่ายพระยาละแวกเมือ่
ทราบว่าไทยมีศกึ กับพม่า จึงแต่งทัพเข้ามาตีหวั เมืองทางภาคตะวันออกของไทย ตีเมืองปราจิณแตก
พระยาศรีไสยณรงค์และพระยาสีหราชเดโช ยกทัพออกไปตีตา้ นทัพทางด้านหณุ มาน (ปจั จุบนั คืออําเภอ
กบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี และทางด่านพระจารึกหรือด่านพระกริศ (เข้าใจว่าอยู่ในเขตอําเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุร)ี และแล้วจึงยกทัพกลับมาตัง้ มันอยู
่ ่ ณ เมืองปราจิณ จนกระทังพม่
่ าเลิกทัพแล้วจึง
ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็ นพระมหากษัตริยท์ เ่ี ข้มแข็ง ทรง
ร่วมกับสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุ ชา ปรับปรุงกองทัพไทยให้เข้มแข็ง หลังจากสมเด็จพระนเรศวรฯ
ทรงประกาศอิสรภาพกรุงศรีอยุธยาไม่ขน้ึ ต่อกรุงหงสาวดีอกี ต่อไป ณ เมืองแครง ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ พระ
ยาละแวกได้ขอเป็ นไมตรีกบั กรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้จดั เตรียมทัพเพื่อยกเข้าตีกรุงกัมพูชา
ทรงสังให้
่ เจ้าเมืองทางหัวเมืองด้านตะวันออก ๔ หัวเมือง คือ พระยานครนายก พระยาปราจิณ พระ
วิเศษเมืองฉะเชิงเทรา และ พระสระบุร ี ตัง้ ค่ายขุดคู ปลูกยุง้ ฉางลําเลียงไว้ทต่ี ําบลทํานบ และให้รกั ษา
ฉางข้าว พ.ศ. ๒๑๓๖ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพหลวงไปตีเมืองละแวก ต่อมาโปรดให้
พระยาปราจิณ พระยานครนายก และพระวิเศษเข้าร่วมกระบวนทัพหลวง และโปรดให้พระยาปราจีนตัง้
กองรวบรวมเสบียงอาหารอยูท่ เ่ี มืองโพธิสตั ว์พร้อมด้วยทหาร ๓,๐๐๐ คน ในทีส่ ุดก็สามารถตีกรุงกัมพูชา
เป็ นผลสําเร็จ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้ตงั ้ พิธปี ฐมกรรม และประหารชีวติ พระยาละแวก
หลังจากนัน้ มาราษฎรเมืองปราจิณก็อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ไม่ถูกรบกวนจากพวกเขมรอีก
จวบจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ปรากฏว่า
เกิดเรือ่ งยุง่ ยากในการสืบราชสมบัติ เนื่องจากพระราชโอรสไม่สามัคคีปรองดองกัน (โอรสทัง้ ๓ พระองค์

๕
คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทกั ษ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุง้ ) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี
(เจ้าฟ้าเอกทัศ) และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต (เจ้าฟ้าอุทุมพร) และพระโอรสเกิดจากพระสนม ๔
* ความนี้ปรากฏในหนังสือแสดงบรรยายพงศาวดารสยามของสมเด็จกรมดํารงราชานุภาพ

พระองค์ คือ กรมหมื่นเทพพิพธิ กรมหมืน่ จิตสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมืน่ เสพย์ภกั ดี) ต่อมา
พระราชโอรสองค์ใหญ่ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ได้รบั พระราชอาญาให้ประหารชีวติ เนื่องจาก
ลักลอบเป็ นชูก้ บั พระสนม ส่วนราชโอรสองค์กลางคือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี (เจ้าฟ้าเอกทัศ)
นัน้ พระปรีชาและพระอุปนิสยั ไม่เหมาะแก่การปกครองบ้านเมือง โปรดให้ออกผนวชและทรงแต่งตัง้ ให้
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตเป็ นอุปราช เมือ่ พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
พรพินิต ทรงขึน้ ครองราชย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าอุทุมพร ต่อมากรมหมืน่ จิตสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพย์ภกั ดี คบคิดกันช่วงชิงราชสมบัตแิ ต่ไม่สาํ เร็จ ถูกสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์
หลังจากนัน้ พระเจ้าอุทุมพรทรงถวายราชสมบัตใิ ห้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี ขึน้ ครองราชย์ทรง
พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ หรือเรียกกันว่าขุนหลวงขีเ้ รือ้ น ส่วนพระเจ้าอุทุมพรเมือ่ มอบราช
สมบัตใิ ห้แก่พระเชษฐาแล้ว ก็ทรงออกผนวชและก่อนทีก่ รุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่าเป็ นครัง้ ที่ ๒ ใน
พุทธศักราช ๒๓๐๙ ปีจอ กรมหมืน่ เทพพิพธิ ซึง่ ถูกพระเจ้าเอกทัศ เนรเทศไปอยูเ่ มืองจันทบุรไี ด้ชกั ชวน
รวบรวมกําลังจัดกองทัพมาช่วยรบพม่าซึง่ ขณะนัน้ กําลังล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ กองทัพได้ยกกําลังมาถึง
เมือง ปราจิณ และให้นายทองอยูน่ ้อย เป็ นแม่ทพั หน้ายกพลไปตัง้ มันอยู
่ ่ปากนํ้าโยทะกา แขวงเมือง
นครนายก ต่อมาพม่าได้ยกกองทัพมาตีทพั หน้าของกรมหมืน่ เทพพิพธิ แตกพ่ายไป กรมหมืน่ เทพพิพธิ
จึงเสด็จหนีไปยังเมืองนครราชสีมา จากเหตุการณ์ทก่ี รมหมืน่ เทพพิพธิ ได้ชกั ชวนกําลังราษฎรไปรบกับ
พม่าช่วย กรุงศรีอยุธยาและได้ยกกองทัพมาถึงเมืองปราจิณนัน้ คาดว่าบรรดาชายฉกรรจ์ของเมืองปรา
จิณ ซึง่ มีเลือดรักชาติและเป็ นนักรบอยูแ่ ล้ว คงอาสาร่วมรบพม่าในครัง้ นี้ดว้ ยเป็นแน่ แท้

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว พม่าตัง้ ใจจะมิให้ไทยตัง้ ตัวได้อกี
จึงเผาผลาญทําลายปราสาทราชวัง วัดวาอาราม ตลอดจนบ้านเรือนของราษฎรเสียหายยับเยิน ทัง้ ยัง
กวาดต้อนผูค้ นเก็บทรัพย์สมบัตไิ ปจนหมดสิน้
กรุงศรีอยุธยาซึง่ เคยเป็ นราชธานีของไทยทีย่ นื ยาวมา
หลายร้อยปี ก็ถงึ กาลพินาศล่มจมนับพระมหากษัตริยป์ กครองกรุงศรีอยุธยารวมทัง้ สิน้ ๓๔ พระองค์
จากข้อความตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า “…..พม่ายกทัพเรือ
ออกไปตีเมืองปราจิณแตก…..” ก็แสดงให้เห็นว่า ในการสงครามครัง้ นี้ เมืองปราจิณต้องถูกพม่าทําลาย
บ้านเมืองด้วย และคงกวาดต้อนราษฎรไปด้วยเป็ นอันมาก จากซากกําแพงเมืองทีห่ ลงเหลืออยูก่ พ็ อจะ
สันนิษฐานได้ว่า เมืองปราจิณซึง่ ถูกกองทัพพม่าบุกยึดเมืองได้ คงถูกทําลายเสียหายย่อยยับเช่นเดียวกัน
กับกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงเหตุการณ์ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ นี้ เมืองปราจิณได้มสี ่วนเกีย่ วพันกับ
เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ คือ พระยาตาก ขณะนัน้ เป็นพระยาวชิรปราการ ได้รวบรวมสมัครพรรค
พวกทัง้ ชาวไทยและชาวจีน ตีฝา่ วงล้อมของทหารพม่าทีล่ อ้ มกรุงศรีอยุธยาออกมาได้ขณะหยุดประทับ

๖
ณ บ้านพรานนก ความทราบถึงกองกําลังของทหารพม่าซึง่ ตัง้ มันรั
่ กษาเมืองปราจิณอยู่ทบ่ี า้ นบางคาง
(ปจั จุบนั คือบ้านบางคาง ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองปราจิณประมาณ ๒ กิโลเมตรเศษ จึงนํากําลังไปปราบปราม ปะทะกับทหารไทย-จีน
ของพระยาตากทีอ่ อกมาหาเสบียงอาหาร ผลปรากฏว่าฝา่ ยพระยาตากได้รบั ชัยชนะ ทําให้พระยาตาก
เป็ นทีเ่ ลื่อมใสของบรรดาชาวไทยทัวๆ
่ ไป และเป็ นทีย่ าํ เกรงของพม่า ตลอดจนหมูค่ นไทยจากชุมนุ ม
ต่างๆ ต่อมาพระยาตากได้ยกกองทัพมาถึงเมืองปราจิณ ข้ามแม่น้ําปราจีนบุรที ด่ี ่านกบแจะ (ปจั จุบนั คือ
วัดกระแจะ อําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี แล้วเดินทัพตัดออกทางบ้านคูล้ าํ พัน (ตําบลคูล้ าํ พัน
อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุร)ี และหยุดพักไพร่พลเพื่อหุงหาอาหารทางด้านฟากตะวันออกทีช่ ายดง
ศรีมหาโพธิ (บริเวณลานต้นโพธิ ์ อําเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุร)ี หลังจากนัน้ ก็เดินทัพผ่านเมือง
ฉะเชิงเทรา เมืองชลบุร ี ต่อไปจนถึงเมืองระยองเข้ายึดเมืองจันทบุรไี ด้สาํ เร็จยึดเป็ นทีม่ นรวบรวมซ่
ั่
องสุม
กําลังเพื่อกูร้ าชธานี กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า
ท้ายทีส่ ุดพระยาตาก* ก็รวบรวมและปราบปรามชุมนุ มต่างๆ จนราบคาบและสามารถกู้
อิสรภาพให้พน้ จากอํานาจของพม่าได้ ดังนัน้ ในวันอังคาร แรม ๔ คํ่า เดือน ๑ ตรงกับวันจันทร์ท่ี ๒๘
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๑ พระยาตากจึงสถาปนากรุงธนบุรเี ป็ นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา และเสด็จ
ขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ป็ นกษัตริยค์ รองกรุงธนบุร ี ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ เมือ่
พระชนมายุได้ ๓๔ พรรษา ซึง่ ปจั จุบนั ได้ถวายพระราชสมญาว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในสมัยกรุงธนบุรนี นั ้
พระราชพงศาวดารหรือประวัตศิ าสตร์ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับเมืองปราจิณเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี ทัง้ นี้ เพราะในสมัยของสมเด็จพระเจ้า
กรุง ธนบุรหี รือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็ นช่วงระยะฟื้นฟูประเทศ ตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์
ถ้าไม่ทําสงครามกับพม่าก็ตอ้ งปราบปรามชุมนุ มต่างๆ ของไทย เพื่อรวบรวมชาติไทยให้เป็ นปึกแผ่น แต่
ในหนังสือประวัตศิ าสตร์ชาติไทยของพระบริหารเทพธานี ได้เขียนไว้ว่าใน พ.ศ. ๒๓๑๒ พระรามราชา
เกิดผิดใจกับพระนารายณ์ราชา พระรามราชากษัตริยข์ องเขมร จึงขอเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารต่อ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดฯ ให้พระยาโกษาธิบดี (ล่าย) ยก
ทัพไปปราบพระนารายณ์ราชา พระยาโกษาธิบดียดึ ได้เมืองพระตะบอง เสียมราฐ กลับมาได้ใน พ.ศ.
๒๓๑๓ ในการปราบเขมรครัง้ นี้ เมืองปราจิณซึง่ เป็ นหัวเมืองชายแดนทางตะวันออกคงถูกเกณฑ์ชาย
ฉกรรจ์ไปร่วมสงครามด้วย นอกจากนี้ยงั ปรากฏในสําเนาท้องตรา พ.ศ. ๒๓๑๖ ว่า พระปราจิณบุรไี ด้ม ี
ท้องตราแจ้งว่าพม่าและลาวยกพลมาตัง้ ทีต่ ําบลท่ากระเล็บนอกด่านพระจารึก จึงได้โปรดให้เกณฑ์ทพั หัว
เมืองต่างๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออกไปช่วยรบ จึงอาจสรุปได้ว่าเมืองปราจิณคงได้รบั การบูรณะ
ในฐานะเป็ นหัวเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของกรุงธนบุร ี และคงอยูใ่ นฐานะเมืองหน้าด่านทางด้านเขมร
จวบจนสิน้ สมัยกรุงธนบุร ี

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย ไม่มเี หตุการณ์สําคัญเกีย่ วข้อง
กับเมืองปราจิณมากนัก ทัง้ นี้เพราะเขมรถูกญวนรุกราน และกองทัพไทยก็ปราบปรามเขมรจนราบคาบ
จะมีกแ็ ต่ในช่วงทีก่ รุงธนบุรเี กิดเหตุการณ์จราจล เพราะเมือ่ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ทรงเสด็จ

๗
กลับกรุงธนบุรเี พื่อปราบปรามการจราจลและจัดการพระนครนัน้ เจ้าพระยาสุรสีหใ์ ห้กองทัพไปล้อมกรม
ขุนอินทรพิทกั ษ์พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ว้ทเ่ี มืองพุทธไธเพชร
แต่กรมขุนอินทรพิทกั ษ์สามารถตีหกั ออกจากทีล่ อ้ มได้ ยกกําลังหนีไปเมืองปราจิณ ต่อมาถูกจับกุมได้และถูก
ประหารชีวติ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ทรงปราบดาภิเษกขึน้ ครองราชย์เป็ นปฐมกษัตริยแ์ ห่ง
ราชวงศ์จกั รี ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรมี าเป็ นกรุงรัตนโกสินทร์และได้มกี ารถวายพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วถึงเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเมืองปราจิณ
ในสมัย
รัตนโกสินทร์กไ็ ม่มเี หตุการณ์สาํ คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองปราจิณมากนัก ทัง้ นี้เมืองปราจิณเป็ นเมืองหน้า
ด่านทางตะวันออกทีจ่ ดั ว่าสําคัญ เพราะเป็ นทางผ่านในการเดินทัพไปมาระหว่างการสงครามไทยกับ
เขมร คือ เขมรคอยหาโอกาสและจังหวะทีไ่ ทยอ่อนแอ หรือเกิดความจลาจลวุ่นวายในบ้านเมือง ยก
กองทัพมาซํ้าเติมและกวาดต้อนผูค้ นบริเวณหัวเมืองชายแดนไทย ซึง่ จากเหตุผลนี้คาดว่าครอบครัวและ
ราษฎรไทยในเมืองปราจิณ ก็คงจะถูกกวาดต้อนไปบ้างและในกรณีทไ่ี ทยยกกองทัพไปปราบปรามเขมร
เนื่องจากเขมรแข็งเมืองบ้าง เขมรทะเลาะวิวาทกันเองบ้าง ราษฎรในเมืองปราจิณก็ตอ้ งถูกเกณฑ์ไปรบ
ด้วย สําหรับเมืองปราจิณมีด่านสําคัญอยูด่ ่านหนึ่งคือ "ด่านหณุ มาน" (ในเขตอําเภอกบินทร์บุร ี จังหวัด
ปราจีนบุร)ี เป็ นด่านหน้าสําหรับคอยป้องกันเขมรทางด้านตะวันออก คําว่าหณุ มาน เป็ นทัง้ ชื่อด่านและ
แควลํานํ้าหณุ มาณด้วย เป็ นแควน้อยทีค่ ่กู บั แควใหญ่ เรียกว่า "แควพระปรง" สําหรับด่านหณุมานนี้
สันนิษฐานว่าตัง้ มาก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จกั รี เพราะ
ในสมัยนี้ได้ยกฐานะด่านหณุ มานตัง้ เป็ นเมืองกบินทร์บุรขี น้ึ (ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เปลีย่ นเป็ นอําเภอกบินทร์บุร)ี และในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ โปรดให้ยกฐานะบ้านทีเ่ ป็นชุมชนหนาแน่ นเป็ นเมือง ขึน้ กรมมหาดไทย
คือ เมืองประจันตคาม เมืองกบินทร์บุร ี เมืองอรัญประเทศ เมืองวัฒนานคร ฯลฯ
และเมือ่ ครัง้ เจ้าอนุ วงศ์ นครเวียงจันทน์ เป็ นกบฏในสมัยรัชกาลที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๖๘ ทรง
โปรดให้กรมหมืน่ สุรนิ ทร์รกั ษ์ เป็ นจอมทัพไปปราบปราม กรมหมืน่ สุรนิ ทร์รกั ษ์ได้ตงั ้ ประชุมพลทีเ่ มือง
ปราจิณและยกกองทัพไปปราบเจ้าอนุ วงศ์ เมืองเวียงจันทน์ เป็ นผลสําเร็จ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๕ สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) เป็ นแม่ทพั ยกไปตีเมืองเขมร ในการเดินทัพครัง้ นี้ กองทัพได้เดินทางออกจากพระนคร
ผ่านบ้านบัวลอยและหยุดทัพพักกองเกวียนอยูท่ บ่ี า้ นบัวลอยแห่งนี้
และเดินทางต่อไปโดยพักทีบ่ า้ น
กระโดน อําเภอกบินทร์บุร ี โดยได้ตดั ถนนจากกบินทร์บุรไี ปจนถึงเมืองพระตะบอง เมือ่ เสร็จศึกเขมรแล้ว
เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้สร้างวัดขึน้ ทีบ่ า้ นกระโดน อําเภอกบินทร์บุร ี ให้ช่อื ว่า "วัดพระยาทํา" (ปจั จุบนั
ก็ยงั คงอยูใ่ นอําเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี และบริเวณทีเ่ ดินทัพมาถึงบริเวณทีต่ งั ้ วัดแจ้งใน
ปจั จุบนั ก็เป็ นเวลารุง่ แจ้งพอดี จึงได้สร้างวัดขึน้ ในบริเวณดังกล่าว เรียกว่า "วัดแจ้ง" (ปจั จุบนั ก็ยงั คงอยู่
ในอําเภอเมืองปราจีนบุร ี จังหวัดปราจีนบุร)ี สําหรับบริเวณทีห่ ยุดพักเกวียนทีบ่ ริเวณบ้านบัวลาย ให้
สร้างวัดขึน้ เรียกว่า “วัดโรงเกวียน” (ปจั จุบนั คือ วัดอุดมวิทยาราม (โรงเกวียน) แล้วจึงยกกองทัพกลับ
พระนคร สําหรับถนนทีต่ ดั จากกบินทร์ไปจนถึงเมืองพระตะบองเพื่อไปปราบเขมรนัน้ บัดนี้ยงั คงอยู่
เรียกว่า “ถนนเจ้าพระยาบดินทร์”

๘
ในปีพุทธศักราช ๒๔๒๑ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือง
ปราจิณมีฐานะเป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี บรรดาศักดิ ์ของเจ้าเมืองคือ “พระ” ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยา
กระสาปน์กจิ โกศล (โหมด อมาตยกุล) มาควบคุมการทําเหมืองทองทีต่ ําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี และโปรดเกล้าฯ ให้หลวงปรีชากลการ (สําอาง อมาตยกุล) ผูบ้ ุตร เป็นข้าหลวงเมือง
ปราจิณ ต่อมาได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ ์เป็ นพระปรีชากลการ เพื่อช่วยทําเหมืองทองคํา พระปรีชา
กลการได้สมรสกับ มิสแฟนนี่ น๊ อกซ์ ธิดาของเซอร์โธมัส ยอร์ช น๊ อกซ์ กงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย
ต่อมาพระปรีชากลการถูกราษฎรร้องทุกข์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่าฉ้อโกงเงินหลวง กระทํา
ทารุณกรรมราษฎรด้วยความไม่เป็ นธรรมหลายประการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้
คณะกรรมการตุลาการขึน้ ชําระความ ปรากฏว่าพระปรีชากลการมีความผิดตามทีร่ าษฎรร้องเรียน จึงจับ
ตัวพระปรีชากลการสอบสวน เซอร์โธมัส ยอร์ช น๊ อกซ์ ขอร้องให้รฐั บาลปล่อยตัวพระปรีชากลการ แต่ไม่
เป็ นผลสําเร็จ จึงโทรเลขเรียกเรือรบอังกฤษเข้ามาในน่ านนํ้ าไทยเพื่อข่มขู่รฐั บาล รัฐบาลไทยจึงส่งคณะ
ทูตพิเศษออกไปเจรจาความกับรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษเห็นว่าการกระทําของกงสุลอังกฤษประจํา
ประเทศไทยไม่เป็ นการสมควร จึงเรียกเรือรบกลับและมีคาํ สังให้
่ เซอร์โธมัส ยอร์ช น๊ อกซ์ พ้นจาก
ตําแหน่ งกงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย
ดังนัน้ คณะลูกขุนตุลาการของศาลไทยจึงพิพากษาลงโทษ
ประหารชีวติ ประปรีชากลการ และจําคุกสมัครพรรคพวกอีกหลายคน
พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ ปฏิรปู
การปกครองประเทศไทย ส่วนภาคเป็ นระบบมณฑล เทศาภิบาล มณฑลปราจีนมีทต่ี งั ้ ทีบ่ ญ
ั ชาการ
มณฑลอยูท่ เ่ี มืองปราจีนบุร ี มีหวั เมืองขึน้ อยูใ่ นความปกครอง คือ เมืองนครนายก เมืองฉะเชิงเทรา เมือง
ชลบุร ี มีพลตรี พระยาฤทธิ ์รงค์รณเฉท (ศุข ชูโต) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรก
ในสมัยนัน้ เมืองปราจีนบุรมี ที บ่ี ญ
ั ชาการมณฑลเป็นตึก ๒ ชัน้ ๔ หลัง หันเข้าบรรจบกัน
เป็ น ๔ เหลีย่ ม รูปคล้ายศาลายุทธนาธิการ กว้างขวางมาก ระหว่างกลางสามารถปลูกต้นไม้ทําเป็ น
สนามได้
สําหรับการปกครองในสมัยนัน้ เมืองปราจีนบุรแี บ่งเขตการปกครองเป็ น ๕ อําเภอ ๓
สาขา คือ
๑. อําเภอเมือง
๒. อําเภอบ้านสร้าง
๓. อําเภอศรีมหาโพธิ แยกสาขาเป็ นอําเภอท่าประชุม
๔. อําเภอประจันตคาม
๕. อําเภอกระบิล แยกสาขาเป็ น อําเภอวัฒนา ๑ อําเภอสระแก้ว ๑
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟสายตะวันออกจากสถานีกรุงเทพ
(หัวลําโพง) ถึงสถานีแม่น้ํา จังหวัดฉะเชิงเทรา) ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างต่อจนถึงสถานีอรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุร ี
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงตัง้ กรมทหารราบที่ ๑๙ ขึน้ โดยจัดสร้างอาคารทหารทางด้านทิศ
ตะวันออกของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (บริเวณริมเรือนจําในปจั จุบนั ) ถึงคลองดักรอบ (ซึง่ เป็ นสถาน

๙
ทีต่ งั ้ โรงเรียนอนุ บาลปราจีนบุร ี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
และ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรใี นปจั จุบนั ) ต่อมาได้ยา้ ยกรมทหารไปตัง้ ใหม่ทด่ี งพระรามให้ช่อื ว่า “ค่ายจักร
พงษ์” มณฑลทหารบกที่ ๒ เพื่อถวายเป็ นอนุ สรณ์แด่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานารถ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงให้เปลีย่ นจาก “เมือง” เป็ น “จังหวัด” และ
ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มกี ารยุบเลิกมณฑลปราจีน ดังนัน้ ในทําเนียบรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย จึง
ปรากฏเป็ น “จังหวัดปราจีนบุร”ี ซึง่ หมายถึงเมืองทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศตะวันออกของประเทศไทย

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์หอรัตนชัยการ
พิมพ์, ๒๕๒๙.

